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ভূজমকা 
েম্মাহনত তাওিীদবাদী ভাই ও সবাননরা! িুিতারাি উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-
হিহি িাহিযাহুল্লাি’র ‘বাবরী িেহজদ ট্র্ুানজহি: সকউ হক আনে এর সেনক হশক্ষা 
গ্রিণ করার?’ নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা পুটিকা আকারর আপনারের সম্মুরে 
টিেযমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেোয় লেেক িািরী মসটিেরক লকন্দ্র করর টিন্দুত্বিােী 
েেগুরোর পটরকল্পনা, একতা, সমর্ণরনর ইটতিাস তুরে ধরররেন। 

উপমিারেরে টিন্দুত্বিােীরের সারর্ মুসটেমরের যুদ্ধ িিার টিষয়টি রাসুেুল্লাির 
িাটেস লর্রক প্রমাটর্ত। পটরটিটত ধীরর ধীরর চূড়ান্ত অিিার টেরকই যারে। টকন্তু 
মুসটেমরা আিও লিেির।  

অিিার পটরিতণরন প্রর্মত প্রকৃত েত্রু, েত্রুর টিরেরষর কারর্ স্পষ্ট িওয়া িরুরী। 
উপমিারেরের মুসটেমরের েত্রু কারা? টিরিটপ, কংরেস, ভাররতর সেকযুলার 
সংটিধান, সেকযুলার আোেত, সেকযুলার সামটরক িাটিনী, পাটকিারনর 
িাতীয়তািােী সরকার, গাদ্দার লসনািাটিনী, িাংোরেরে ভাররতর এরিন্ট সরকার 
ও তার িাটিনী, আরমটরকা, রাটেয়া, চীন, ইসরাইে, আন্তিণাটতক সম্প্রোয়, 
মানিাটধকার সংিা, িাটতসংঘ – এরের মরধয লক মুসটেমরের ভাে চায়? 

প্রকৃত িািিতা িে – মুসটেম টনধন ও অতযাচাররর লেরে এরা সিাই একরিাি। 
লকউ সরাসটর, লকউিা সমর্ণন টেরয়। লেেক এই টিষয়টিই সংরেরপ পটরষ্কারভারি 
তুরে ধরররেন। টনিঃসরন্দরি এই প্রিরে পাঠক ও পাটঠকাগর্ টনরিরের করর্ীয় 
সম্পরকণ টেকটনরেণেনাও পারিন ইনো আল্লাি।   

এই সলখাহির উদুু েংস্করণ ইহতপূনবু ‘জািাআত কাহয়দাতযল হজিাদ উপিিানদশ 
শাখা’র অহিহেয়াল উদুু িুাগাহজন ‘নাওয়ানয় গাযওয়ানয় হিি’ এর গত নরভম্বর - 
টিরসম্বর ২০২১ ইংনরহজ েংখুায় “সারনিারয় িািরী মসটিে: কুওঈ িযায় লিা ইস 

লস ইিরত িাটসে কারর?” ( ۂحن یئ ےہ وج اس ےس  اس ی دجسم: وک ابرب

ے!؟ رک  হশনরানানি প্রকাহশত িনয়হেল। অতীব (ربعت احلص 

গুরুত্বপূণু এই সলখাহির িূল িাংো েংস্করণহি সলখক আিানদর কানে সপ্ররণ 
কনরনেন, যা এখন পুহস্তকা আকানর আপনানদর েমু্মনখ হবদুিান। আেিামেু 
টেল্লাি, েুম্মা আেিামেু টেল্লাি।  
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আম-োস সকে মুসটেম ভাইরের ও লিানরের জনু এই হরোলািহি ইনশাআল্লাি 
উপকারী িনব। েম্মাহনত পাঠকনদর কানে হননবদন িল- সলখাহি গভীরভানব 
বারবার পড়নবন, এবং হননজর করণীয় েম্পনকু েনেতন িনবন ইনশা আল্লাি। 
আল্লাি এই রেনাহি কবুল ও িাকবুল করুন! এর িানয়দা বুাপক করুন! আিীন। 

সম্পাদক 
২৮ সশ জুিাদাল উলা, ১৪৪৩ হিজহর 

২রা জানুয়াহর, ২০২২ ইংনরহজ 
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িািরী মসটিে ধ্বংস করা িয় প্রায় টতন েেক আরগ। িস্তুত এ ঘিনা টেে 

উপমিারেরের রািনীটতরত এক নতুন পযণারয়র সূচনার টচহ্ন। প্রায় সারড় চাররো 

িেররর ঐটতিযিািী মসটিেরক টেরনেুপুরর লভরে লেোর মাধযরম টিন্দুত্বিােী েটি 

সেরপণ উপমিারেরে টিন্দুত্বিােী প্রকরল্পর পুনরুত্থারনর লঘাষর্া লেয়। লসই লর্রক 

ক্রমাগত এই েত্রু েটি িৃটদ্ধ করররে। ধধযণ এিং টনষ্ঠার সারর্ টনি প্রকল্পরক 

এটগরয় টনরয় লগরে। এই টিন্দুত্বিােী প্রকরল্পর চূড়ান্ত েেয উপমিারেেরক 

রামরারিয পটরর্ত করা। মুসটেমরের টনটিহ্ন, টিতাটড়ত অর্িা সম্পূর্ণভারি 

পোনত করা।  

সম্প্রটত টিন্দু মিাসভার লনতারের পে লর্রক মর্ুরার োিী ঈেগাি মসটিরে 

কৃরের মূটতণ রাোর হুমটক লর্রক িািরী মসটিে ধ্বংরসর লরে আিাররা চাো িরয় 

উরঠরে। এই টিন্দু মিাসভার লোরকরাই ১৯৪৯ সারে রারতর অেকারর িািরী 

মসটিরের টভতরর কৃে মূটতণ লররে আরস। এই িঘনয অপরারধর মাধযরমই িািরী 

মসটিে ধ্বংরসর প্রটক্রয়া শুরু িরয় যায়। এই প্রটক্রয়া পূর্ণতায় লপৌোয় ১৯৯২ এর 

৬ই টিরসম্বর। টকন্তু েেয করুন, ১৯৪৯ এ রারতর অেকারর যা করা িরয়টেে, 

২০২১ এ তা প্রকারেয করার কর্া িো িরে। এ লর্রকই লিাঝা যায়, পটরটিটত 

টকভারি অেসর িরয়রে।  

েুিঃেিনক-ভারি উপমিারেরের মুসটেম, মুসটেম রািননটতক লনতৃত্ব এিং 

উোমারয় লকরামগর্ এ িািিতারক আিও িুরঝ উঠরত পাররেন না। টকন্তু অে 

িরে প্রেয় িে র্ারক না। েত্রু তার কাি করর যারে, যটেও আমরা লিেির।  

এ প্রিরে আমারের লচষ্টা র্াকরি সংরেরপ িািরী মসটিে ধংরসর টপেরনর মূে 

েটির পটরচয়, তারের পটরকল্পনা এিং উপমিারেরের মুসটেমরের িতণমান অিিা 

টনরয় টকে ুআরোচনা তুরে ধরার।   

 

হিন্দতু্ববাদ:  
িািরী মসটিে লভরে রামমটন্দর টনমণারর্র প্রকরল্প প্রধান ভূটমকা পােন করর 

ভাররতর টিন্দুত্বিােী েটি। টিন্দুত্বিােীরাই প্রর্রম িািরী মসটিরের টনরচ কটল্পত 
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রামমটন্দর র্াকার ললাগান তুরে। টিন্দুত্বিােীরাই ১৯৪৯ সারে মসটিরের টভতর 

রারমর মূটতণ রারে। তারের উরেযারগই ‘রাম-িন্মভূটম আরন্দােন’ গরড় উরঠ। 

রর্যাো শুরু িয়, এিং ১৯৯২ সারে মসটিে ধ্বংস করা িয়।  

টিন্দুত্বিাে একটি আেটেণক আরন্দােন। এরের তুেনা করা চরে ইসরারয়রের 

িায়নিােীরের সারর্। আরএসএস এর টিন্দুত্বিােীরা লোোেুটে ইসরারয়রের 

অনুকরর্ করার কর্া িরে।  

এই আেটেণক আরন্দােরনর িযাটি েীঘণ। আমরা অরনক সময় শুধ ু টিরিটপ টকংিা 

আরএসএস এর কর্া িটে। টকন্তু টিন্দুত্বিােী প্রকরল্পর মরধয আসরে টিটভন্ন ধারা 

এিং উপধারা ররয়রে। এর মরধয প্রধান েুটি ধারা িে অটেে ভারতীয় টিন্দু 

মিাসভা এিং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংরসিক সঙ্ঘ (সংরেরপ RSS) লক।  

টিন্দু মিাসভা প্রটতষ্ঠা িয় ১৯১৫ লত। টিনায়ক োরমাের সাভারকরসি অনযানয 

টকে ু টিন্দু লনতা টেে এর প্রটতষ্ঠাতা। আরএসএস প্রটতটষ্ঠত িয় েে িের পর, 

১৯২৫ সারে। প্রর্মটেরক টিন্দুত্বিােী রািনীটতর প্রধান সংগঠন টেে টিন্দু 

মিাসভা। আেেণ এিং কমণপদ্ধটতর টেক লর্রক টিন্দু মিাসভা তুেনামূেকভারি 

লিটে উে। এই সংগঠরনর পটরকল্পনারতই গােীরক িতযা করা িয়। িািরী 

মসটিরের টভতর রামমূটতণও রাো িয় টিন্দু মিাসভার পটরকল্পনা অনুযায়ী।  

টকন্তু ধীরর ধীরর িযাটি ও প্রভারির টেক লর্রক টিন্দু মিাসভারক োটড়রয় যায় 

আরএসএস। িতণমারন আরএসএস এক টিোে টিন্দুত্বিােী লনিওয়ারকণর লকরন্দ্র 

অিিান কররে। যার আরে প্রায় ৫৭ িািার োো এিং ৬০ েে সেসয। এোড়া 

আরএসএস পটরিাররর অংে টিসারি আরে টিশ্ব টিন্দু পটরষে, িিরং েেসি 

টিটভন্ন সংগঠন। আরএসএস এর সারর্ যুি ভাররতর িতণমান েমতাসীন েে 

টিরিটপও। যটেও কাগরিকেরম তারা আোো সংগঠন। ভারতীয় রািনীটতরত 

টিরিটপর মূে সমর্ণন ও আকষণরর্র টভটি টিন্দুত্বিােী প্রকল্প। টিরিটপর 

রািননটতক উত্থারনর টপেরন টিন্দুত্বিােী এরিন্ডা ওতরপ্রাতভারি িটড়রয় আরে। 

টিন্দু মিাসভার প্রটতষ্ঠাতারের অনযতম টেে পটিমিরের েযামা প্রসাে মুোটিণ। 

১৯৪৭ সারে লনিরু তারক মন্ত্রী িানায়। টকন্তু মুসটেমরের প্রটত কংরেরসর ‘নরম’ 

নীটত পেন্দ না িওয়ারত ১৯৫১ সারে ‘ভারতীয় িন সংঘ’ নারম নতুন েে গঠন 

করর লস। টকন্তু এই েে ভারতীয় রািনীটতরত েটিোেী েে িরয় উঠরত পাররটন। 
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রািনীটতর মূেমরে একক েটিোেী েে টিসারি টিন্দুত্বিােীরের আটিভণাি ঘরি 

টিরিটপর মাধযরম।  

১৯৭৭ সারে ভারতীয় িন সংঘ লভরে ধতটর ‘িনতা পাটিণ’। ১৯৮০ সারে েেটি 

আিার ভারে। এসময়ই গটঠত িয় ভারতীয় িনতা পাটিণ িা টিরিটপ। ১৯৮৪ 

সারের টনিণাচরন টিরিটপ মাে ২টি টসি পায়। টকন্তু ১৯৯১ এ পায় ১২০ টি টসি। 

৭ িেররর মরধয ২ লর্রক ১২০! এই চমকপ্রে উত্থারনর টপেরন মূে কারর্ টেে 

‘রাম-িন্মভূটম আরন্দােন’ এিং ‘রর্যাো কমণসূচী’। এই েুই কমণসূচীর মাধযরম 

ভারতীয় রািনীটতর িটিিঃসীমান্ত লর্রক মূেধারার প্রধান েুই রািননটতক েরের 

একটিরত পটরর্ত িয় টিরিটপ। শুরু িয় ভাররত টিন্দুত্বিােী রািনীটতর উত্থারনর 

এক নতুন যুগ। এই েুই কমণসূচীই টেে সরাসটর িািরী মসটিে ধ্বংস করার 

টিন্দুত্বিােী প্রকরল্পর সারর্ সরাসটর যুি।  

তরি টিরিটপ ও আরএসএস িাটিযক লচিারা িরেও টিন্দু মিাসভা এিং অনযানয 

অরপোকৃত লোি উে টিন্দু সংগঠনগুরোর ভূটমকাও টিন্দুত্বিােী প্রকরল্পর িনয 

অতযন্ত িরুরী। িািরী মসটিরের ঘিনা লর্রক এটি স্পষ্ট িুঝা যায়।  

১৯৪৯ এ মসটিরে মূটতণ িাপরনর কাি শুরু িয় টিশ্ব টিন্দু মিাসভার মাধযরম। 

১৯৮৩ সারে রামিন্মভূটম আরন্দােরনরও সূচনা করর সঙ্ঘ পটরিাররর তুেনামূেক 

সিরচরয় উে সেসযরের একটি, টিশ্ব টিন্দু পটরষে। এই ১৯৬৪রত প্রটতটষ্ঠত 

সংগঠনটি শুরু লর্রকই মাঠপযণারয়র সাধুরের (উে টিন্দু পটিত) ইসোমীটিররাধী 

মরনাভািরক কাযণকরীভারি িযিিার করর। টিশ্ব টিন্দু পটরষরের শুরু করা 

রামিন্মভূটম আরন্দােনরক সুরযাগ িুরঝ িাতীয় পযণারয় টনরয় আরস টিরিটপ। 

টিরিটপর োে কৃে আেভাটন িািরী মসটিেরক উপিাপন করর টিন্দুরের 

পরািরয়র প্রতীক টিসারি। আর িািরী মসটিে লভরে রামমটন্দর টনমণার্রক তুরে 

ধরর টিন্দুরের প্রায়টিি টিসারি।  

শুরু লর্রকই টিন্দুত্বিারের আেরেণর একটি লমৌটেক উরদ্দেয িে এমন এক রাষ্ট্র 

িানারনা যা িরি লকিে টিন্দুরের িনয। টিন্দুরা োড়া অরনযরা অল্প সংেযায় এরত 

র্াকরত পারর তরি তারের র্াকরত িরি টেতীয় লের্ীর নাগটরক টিসারি। তাই 

টিন্দুত্বিােীরা মরন করর মুসটেমরের টিন্দুিারন র্াকার অটধকার লনই, আর 

একান্তই যটে র্াকরত িয় তািরে তারা র্াকরি টেতীয় লের্ীর নাগটরক টিসারি।  
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িতণমারন টিরিটপ লয সি আইন ধতটর কররে িা পেরেপ টনরে তার সিই 

টিন্দুত্বিােী রািনীটতর অংে।  

লযমন েযামাপ্রসারের ভারতীয় িন সংঘ ১৯৫৩ সারেই িম্মু-কাশ্মীররর 

স্বায়িোসন িাটতরের িনয ভারতীয় সংটিধারনর ৩৭০ ধারা তুরে লেয়ার োটি 

তুরেটেে। ৬০ এর েেরকর লেষ টেরক তারা গরু িিাই টনটষরদ্ধর োটি তুরে। 

একইভারি তারা োটি তুরে সারা ভাররতর িনয ইউটনেমণ টসটভে লকাি ধতটররও। 

এর টকে ু টকে ুইটতমরধয িািিাটয়ত িরে, িাটকগুরো িািিায়রনর কাি চেরে। 

৩৭০ ধারা িাটতে, গরু িিাই টনরয় আোসন, ইউটনেমণ টসটভে লকাি 

(uniform civil code), নাগটরকত্ব সংরোধন আইন, এনআরটস এগুরো সিই 

ভারতরক একটি “টিন্দু রাষ্ট্র” িানারনার অংে।  

টিন্দুত্বিােী সংগঠনগুরো প্রায় একরো িের ধরর কাি করর যারে ধধযণ, অধযিসায় 

ও লকৌেরের সারর্। রািননটতক প্ররয়ািরন টিটভন্ন সমরয় এ টিষয়গুরো টকেুিা 

আড়াে কররেও মূে েেয লর্রক তারা কেরনা লচাে সরায়টন। সুরযাগ পাওয়া 

মােই আিার কাি শুরু করর টেরয়রে। আর এই প্রকরল্পর প্রর্ম এিং সিরচরয় িড় 

সােেয টেে িািরী মসটিরের ধ্বংস।  

 

সসকয যলার ইহিয়া:  
তরি িািরী মসটিে ভাো এিং রামমটন্দর টনমণার্ প্রকরল্প লকিে টিন্দুত্বিােী 

সংগঠনগুরোর সমর্ণন টেে না। এরত সেকযুলার নামধারী কংরেস এিং ভারতীয় 

আোেরতরও ভূটমকা আরে। কংরেস সরকারই মসটিরের টভতর রামমূটতণ রাোর 

সারর্ টিশ্ব টিন্দু সভা এিং আরএসএস এর সম্পৃিতার কর্া ধামাচাপা লেয়। 

কংরেরসর একটি অংে পেণার আড়াে লর্রক তারের সমর্ণনও লেয়। ১৯৮৬ সারে 

রািীি গােীর টসদ্ধারন্ত িািরী মসটিে প্রাের্ টিন্দুরের িনয উন্মুি করর লেয়া িয়। 

িািরী মসটিে ধ্বংরসর সময় ভাররতর প্রধানমন্ত্রী টেে কংরেরসর নরটসংি রাও। 

লস টিন্দুত্বিােীর প্রটত সিায়ক ভূটমকা পােন করর। মসটিে ভাোর প্রস্তুটত চেরে, 

এটি িানা সরেও কংরেস সরকার টনটিণরে এ কাি এটগরয় চেরত লেয়।  
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এোড়া ১৯৪৯ লর্রক শুরু করর িারিার ভারতীয় সেকযুলার আোেত 

টিন্দুত্বিােীরের পে টনরয়রে। টিন্দুত্বিােীরের োটিগুরো িািিাটয়ত িরয়রে লকারিণর 

রারয়র মাধযরম। িস্তুত সেকযুলার কংরেস, এিং সেকযুলার আোেরতর সিায়তা 

োড়া টিন্দুত্বিােী প্রকল্প আি এ অিিায় আসরত পাররতা না। 

 

দুুঃখজনক বাস্তবতা: 
ইটতিাস লর্রক স্পষ্ট লয িািরী মসটিে ধ্বংস করর রামমটন্দর টনমণার্ লকান একটি 

েরের প্রকল্প নয়। ভারতীয় টিন্দু েে ও লনতারের িড় একটি অংে সরাসটর এর 

সারর্ যুি। িাটকরা সমর্ণক। টকন্তু েুিঃেিনকভারি উপমিারেরের মুসটেমরের 

টিোে একটি অংে এই িািিতা িুঝরত িযর্ণ িরয়রেন। টিন্দুত্বিােী এই প্রকল্প 

মুসটেরমর িনয করতািা টিপজ্জনক, তা অনুধািরনর লেরেও ররয়রে িযাপক 

িযর্ণতা। আেরসারসর সারর্ িেরত িয়, গতানুগটতক রািননটতক েে লর্রক শুরু 

করর ইসোমী েে এিং উোমারয় লকরামও এই হুমটকরক সটঠকভারি টচনরত 

পাররেন না।  

টিরেষ করর ভাররতর মুসটেমরের টিোে একটি অংে এিং রািনীটতরত অংেেির্ 

করা আটেমরের িড় একটি অংে এেরনা মরন কররেন ‘সেকযুলার ভারত’ 

মুসটেমরের রো কররি। তারা লকন লযন ভুরে যারেন সেকযুলার ভাররতর 

সেকযুলার সংটিধান, সেকযুলার আোেত, সেকযুলার প্রটতষ্ঠান এিং সেকযুলার 

িাটিনীগুরোর মাধযরমই িারিার মুসটেমরের আক্রান্ত িিার ইটতিাস ররয়রে। 

‘সেকযুলার ভারত’ই মুসটেমরের কাশ্মীররক গো লচরপ িতযা কররে।   

অনযটেরক পাটকিারনর মুসটেমরা আিও এমন এক োসকরগাষ্ঠী এিং 

লসনািাটিনীর পে লর্রক ইসোম ও মুসটেমরের িনয নুসররতর আো টনরয় িরস 

আরেন যারা শুরু লর্রক লকিে মুসটেমরের রিই ঝটররয় লগরে। আর 

টিন্দুত্বিারের আোসন আর ভারতীয় এরিন্টরের িুেুরমর টেকার িওয়া সরেও 

িাংোরেরের মুসটেমরা এেরনা টনিণাচন আর গর্তরন্ত্রর মরধয সমাধারনর টনষ্ফে 

স্বপ্ন লেরে যারে। 
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আমরা টিশ্বাস কটর ইসোমী রািননটতক েেগুরো লর্রক শুরু করর উপররাি 

উোমারয় লকরাম, সকরেই আন্তটরকভারি েীন ইসোম এিং উম্মরত মুসটেমার 

কেযার্ চান। টকন্তু তারা আিও এমন টকেু কাঠারমার টভতরর টচন্তা কররেন 

লযগুরো অরনক আরগই অকাযণকর প্রমাটর্ত িরয় লগরে। উপমিারেরে টিেযমান 

োসন িযিিা এ অেরের মুসটেমরের টনরাপিা টেরত িযর্ণ। টিেযমান 

োসকরগাষ্ঠীগুরো মুসটেমরের স্বার্ণ রোয় আেিী নয়। িরং তারা 

আোসনকারীরের েেভুি। টনয়মতাটন্ত্রক পদ্ধটতরত এই িািিতাগুরো পটরিতণন 

করা সম্ভি নয়। এই কর্াগুরো ভারত, পাটকিান, িাংোরেে – সিগুরো 

িনপরের িনযই সতয।  

৭০ িেররর লিটে সময় ধরর গর্তন্ত্র, সেকযুলার সংটিধান, িাতীয়তািােী সীমানা 

আর ‘রারষ্ট্রর টনয়ম’ লমরন মুসটেমরের স্বার্ণ রোর, ঈমান ও ইজ্জত রোর এিং 

ইসোমী েরীয়াি কারয়রমর স্বপ্ন লেো িরয়রে। এর েোেে আমারের সামরন 

পটরষ্কার। স্বপ্ন আি েুিঃস্বরপ্ন পটরর্ত িরয়রে। আর কতকাে লগরে এই পরর্র 

অর্ণিীনতা স্পষ্ট িরি? 

আমরা টক মরন করটে আমারের সামরন লকান টিপে লনই? লযোরন টিন্দুত্বিােীরের 

প্রকল্প প্রকােয ও লঘাটষত?  

নাটক আমরা মরন করটে, টিেযমান িযিিা লকান না লকান ভারি আমারের রো 

কররি? আমারের মা-লিানরের লিোিত কররি?  

আমরা টক আিও সেকযুলার সংটিধান, আন্তিণাটতক সম্প্রোয়, মানিাটধকার সংিা 

টকংিা িাটতসংরঘর উপর ভরসা করর রইরিা?   

িসটনয়ারত টকংিা টময়ানমারর গর্িতযার সময় লকউ টক এটগরয় এরসরে মুসটেমরের 

রোয়? গত েে িের ধরর টিোেুে োরম আিেুস সুন্নাির উপর িতযা চাোরনা 

িরয়রে টনমণমভারি। ধষণর্, টনযণাতন, লকটমকযাে অস্ত্র, িযাররে লিামা – িাে যায়টন 

টকেুই। তারপরও টক এটগরয় এরসরে লকউ? টমেরর একটেরন গুটে চাটেরয় ১৪০০ 

মুসটেমরক িতযা করা িরয়রে। লকউ টক টকে ুিরেরে? ৭০ িেররর লিটে সময় ধরর 

িায়নিােীরা আমারের িতযা করর আসরে। লকউ টক টকে ুকরররে?  
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সংটিধান, িাটতসঙ্ঘ, মানিাটধকার সংিা, আন্তিণাটতক সম্প্রোয় – লকান টকেুই 

টক মুসটেমরের কারি এরসরে?  

আর করতা উোিরর্ েরকার আমারের? 

চীরনর টিরুরদ্ধ মাটকণন স্নায়ুযুরদ্ধ (new cold war) এই অেরে ভারত 

আরমটরকার প্রধান টমে। ইসরারয়রের সারর্ও আরে ভাররতর টনটিড় সম্পকণ। 

কাশ্মীরর ভারতীয় আোসন চেরে টেটেটিরন ইসরারয়রের আোসরনর অনুকররর্। 

আিার ভাররতর সম্পকণ আরে রাটেয়ার সারর্ও। টসটরয়ার মরতা লেরের 

সরকাররকই যটে আন্তিণাটতক সম্প্রোয় িাাঁধা না লেয় তািরে লকান যুটিরক আমরা 

আো কটর লয ভারতরক লকউ আিকারি? লকান যটুিরত মরন করা যায় লয 

টিন্দুত্বিারের সিণনাো প্রকরল্প লকউ িাাঁধা লেরি?  

 

উপসংিার: 
িািিতা িে, মুসটেরমর রোয় লকউ এটগরয় আসরি না। লযভারি আরগও লকউ 

আরসটন। লকান লেরের সংটিধান টকংিা আোেত মুসটেমরের টনরাপিা টেরি না। 

এভারি আরগও লেয়টন। আন্তিণাটতক সম্প্রোয় মুসটেমরের িনয কাাঁেরি না, 

লযভারি আরগও কাাঁরেটন। কাশ্মীর ও আসারম কী িরে, কী িরয়রে তা েুটনয়ার 

সামরনই আরে। োোর নারম টেটল্লরত কী িরয়রে পৃটর্িী লেরেরে। টকন্তু লকউ 

আরসটন। লকউ আসরিও না।  

টিন্দুত্বিােী প্রকল্প তার টনরির গটতরত এটগরয় যারে। এক েতাব্দী ধরর চো 

প্রস্তুটতরক তারা এেন কারি রূপান্তটরত কররে। লোি লেউ সমরয়র সারর্ সারর্ 

ধীরর ধীরর সুনাটমর আকার টনরয়রে। এই লেউ এেন এটগরয় আসরে 

উপমিারেরের, টিরেষ করর ভাররতর মুসটেমরের টেরক। তারের োস করার িনয। 

এই সুনাটম ভারত, িাংোরেে, পাটকিারনর িাতীয়তািােী সীমান্ত লমরন চেরি না। 

এর প্রভাি েটড়রয় পড়রি পুররা অেরে িুরড়।  

টিেযমান কাঠারমার টভতরর আমারের িনয লকান সমাধান লনই। আরে শুধ ুিতযা, 

টনযণাতন আর অপমান। টিটিেরের আগমরনর মাধযরম অপমান ও পরািরয়র লয 
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অধযারয়র সূচনা িরয়টেে লস অধযায় আিও চেরে। টিটিেরা চরে লগরেও তারের 

লররে যাওয়া িযিিা আমারেররক লসই একই োাঁচায় আিরক লররেরে।  

তাই উপমিারেরের মুসটেমরের নতুন করর টচন্তা কররত িরি। িািিতারক িুঝরত 

িরি। লেরেভুোরনা আশ্বাস টেরয় আর কাি চেরি না। লকান সরকার, লসনািাটিনী 

টকংিা প্রটতষ্ঠারনর টেরক তাটকরয় র্াকরে চেরি না। প্রটতররাধ গড়রত িরে, উরঠ 

োড়ারত িরি মুসটেমরেরই।  

অটিত্ব টিকারত িরে, িারারনা লগৌরি ও সম্মান টেরর লপরত িরে টিিাে েী 

সাটিটেল্লাির লকান টিকল্প উপমিারেরের মুসটেমরের সামরন লনই। আর এই 

টিিাে িরত িরি ঈমারনর প্রটতরো এিং ইসোমী েরীয়াি কারয়রমর েরেয। লকান 

রারষ্ট্রর স্বারর্ণ না। ভাররতর মুসটেমরের ‘সেকযুলার ইটন্ডয়ার’ টমর্যা প্রটতশ্রুটত 

লর্রক মুে টেটররয় টনরত িরি। প্রস্তুত িরত িরি আত্মরোর িনয। পাটকিান এিং 

িাংোরেরের মুসটেমরের টচন্তা কররত িরি তারা টক িাতীয়তািােী সীমারন্তর 

টভতরর টনরিরের ঈিানলক আিরক রােরি? নাটক মিান আল্লাির েরীয়াি 

অনুযায়ী টনরির করনীয় টনধণারর্ কররি।  

আমারের সামরন এক কটঠন সময় অরপো কররে। ভুে িুঝার অিকাে লনই। 

টিিাে েী সাটিটেল্লাির পর্, ইসোমী েরীয়াি কারয়রমর সের –পর্ সিি িরি 

না। এ পর্ েীঘণ, িেুর, রিাি। টকন্তু এটিই একমাে পর্ যার লেষ প্রারন্ত ররয়রে 

সম্মান, মযণাো আর টিিয়। অনয সি পর্ আমারের টনরয় যারি োঞ্ছনা, অপমান 

আর ধ্বংরস। িািরী মসটিে এই টেো আমারের সামরন লররে লগরে। 

 

 

********** 


